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1.  Nyt fra ledelsen 
 
Optag 2023 
Den 13. marts var der ansøgningsfrist for blandt andet vores kommende 1.g’ere. Sidste år havde vi ved 
ansøgningsfristens udløb 40 ansøgere, mens tallet i år var 58. Det er en stor stigning og det er selvfølgelig 
meget dejligt. Siden fristens udløb er der kommet endnu et par ansøgere, så der pt er 60 unge mennesker, 
der gerne vil starte på gymnasiet til sommer.  Nogle af dem skal dog først til en optagelsesprøve, inden vi 
forhåbentlig kan byde dem velkomne. 
 
Den nye elevfordelingsaftale har som mål, at vi ved fordeling skal have elever nok til 3 klasser. I hvilken 
grad vi får tildelt elever fra andre gymnasier, får vi besked om midt i maj. Uanset hvor mange 1.g-elever, 
der starter, glæder vi os meget til at tage rigtig godt imod dem alle. 

NYHEDSBREV  



 

Proces omkring ansættelse af ny rektor 
Der har været ansøgningsfrist til stillingen som rektor og ansættelsesudvalget har gennemført samtaler 
med 4 velkvalificerede kandidater, hvoraf 2 gik videre til sidste runde af samtaler. Vores rektor er fundet 
og vi afventer lige de sidste formalia i forhold til Børne- og undervisningsministeriet, inden vi kan 
offentliggøre, hvem det er. 
 

Studieretningsprojektet 
Lige nu skriver vores 3.g-elever deres SRP. De er alle godt i gang og vi ønsker dem rigtig god arbejdslyst.  
 
Ledelsen 
 

2.  Afsluttet ATU-forløb – tillykke 

Stort tillykke til Andreas, Lucca, Leonora, Clara, Alberthe og Marie, der nu har afsluttet deres toårige ATU-
forløb.  
Forløbet sluttede af med diplomoverrækkelse og reception på SDU, hvor Alberthe holdt elevtalen.  
 

 
Lucca og Leonora kunne desværre ikke deltage, da de var på udveksling.   



 
3.  Fælles dag med fokus på bæredygtighed og trivsel 

Fredag d. 10/3 havde vi en fælles dag med fokus på bæredygtighed og trivsel. Tanken var, at alle skulle have 
en oplevelse af, hvordan vi som mennesker kan bruge naturen uden at forbruge- eller ødelægge den - med 
andre ord: Få en oplevelse af, hvordan naturen kan give os glæde og værdi. 
 
Bæredygtighedsudvalget havde brainstormet på, hvad der kunne være af aktiviteter, og det endte ud med 
blandt andet vinterbadning, yoga, mindfulness, affaldsindsamling, træklatring, outdoortræning og 
sankning/bålmad. Dertil kom sociale aktiviteter såsom at gøre noget godt for ældre mennesker eller 
børnehavebørn. 
 
Der var desværre en del, der valgte at blive hjemme enten hele dagen eller noget af den, hvilket var 
ærgerligt, da et af formålene med dagen var at skabe fællesskab på tværs af klasserne. Men fra os i 
planlægningsgruppen skal der lyde en stor tak til jer, der deltog i dagen og bidrog med energi og højt humør.  
 
Tak for jer og jeres indsats ���� 
 
Pia (PG) 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.  Campusdag 

Torsdag d. 16/3 blev den årlige Campusdag afholdt. Arrangementet forløb som en eftermiddag med fuld 
smæk på fællesskab og konkurrence. Der blev dannet hold på tværs af uddannelsesinstitutionerne: Faaborg 
Gymnasium, 10. klasse, FGU og Dalum Landbrugsskole. Dette gøres for at eleverne/kursisterne kan lære 
hinanden at kende på tværs af uddannelserne. Der blev dystet i forskellige konkurrencer som kræver at 
holdene samarbejder, kommunikere og vigtigst - har det sjovt!  
 
I år stod konkurrencerne på følgende:  

- Floorball 
- Fange gummiænder 
- Sko-samarbejdsøvelse  
- Gætte og spise fødevarer 
- Grøntsagsstafet 
- Musik-quiz 
- Menneskelig bordfodbold.     

En stor tak til alle som har hjulpet til med campusdagen herunder lærer/personale, Eventudvalget og 
Ungdomsskolen samt stor tak til eleverne og kursisterne som deltog! 
 
Vi fra Eventudvalget ser frem til næste års Campusdag ���� (CB) 
 
 
5.  3.g’ernes sidste tid på skolen  

Dato Aktivitet 

4. maj Delvis offentliggørelse af eksamensplanen kl. 13:45 (alle prøver der afholdes før 23/5-23) 

4. maj Årsfest Kl. 17.15  Ankomst og efterfølgende fotografering 
Kl. 19.00  Middag 
Kl. 21.00  Les Lanciers 

11. maj Sidste skoledag for 3.g Kl. 15.30  Fodboldkamp mellem 3.g´erne og lærerne 

 Kl. 16.30  Elevstyret aktivitet 

Kl. 17.30  Overnatning i telte på plænen - 
                  skolens telt står til rådighed ved hallen 

12. maj Offentliggørelse af eksamen Kl. 6.30    Vækning og oprydning efter fest og overnatning 

  Kl. 8.00    Morgenkaffe i kantinen 

Kl. 8.30    Eksamensplanen offentliggøres på Lectio 

15. maj Eksamensperioden begynder (skr. og mdt.) 

16. – 20. juni Studenterne bliver færdige 

21. juni Fejring af studenterne Kl. 16.00  Dans om Ymerbrønden (afgang fra gym. kl. 15:30) 

 Kl. 17.30  Fotografering af studenterne på skolen 

 Kl. 18.30  Middag på skolen for studenterne og personale 

 Kl. 21.30  Fest og ankomst af 1.+2.g´ere og 10. kl. til festen  

23. juni Dimission Kl. 09.00   Dimission i kantinen - 25 års jubilarer er velkomne  
 Efterfølgende reception for studenter, deres forældre og evt. 

andre pårørende, jubilarerne og personale 
 Pyntning af lastbiler og afgang ca. kl. 12 
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